
Wat denk jij? Je besteedt de klantenservice
van jouw bedrijf uit. Kan je dan verwachten dat
die partij klanten zo snel mogelijk – dus zonder
wachttijd – in één keer goed helpt? Dat de
klanttevredenheid hartstikke hoog is? En dat je
in die samenwerking dagelijks stappen zet om
het klantcontact te verbeteren? Ja, dat kan.
Een prachtig praktijkvoorbeeld van Praxis als
opdrachtgever, Quality Contacts als full service
contact center en huXam die de Oracle Service
Cloud tooling en techniek verzorgt. 

“Een flexibele klantenservice met ruime
openingstijden, waarbij de belofte naar de klant
is: wij helpen je in één keer op de juiste wijze.
Dat was – en is nog altijd – het uitgangspunt
van Praxis. Na een aanbesteding in 2017
ontstond zo de samenwerking met Quality
Contacts”, vertelt Wim. “Onze slogan bij Praxis
is: Voor de Makers. Dat is waar wij goed in zijn
en niet zozeer in klantenservice. Dat is een vak
apart.”  

Geen tijd voor
“En dat vak? Dat verstaan wij”, vult Kim aan.
“Wil je klantenservice top regelen, dan denken
veel bedrijven dat ze het ‘in huis’ moeten
hebben. Wij zien dat anders. Er komt namelijk
veel bij kijken om het echt goed voor elkaar te
krijgen en bedrijven zijn daar vaak niet op
ingericht. Zo zijn er recruiters nodig voor het
werven van de juiste mensen met daarbij een
stuk HR, trainers die mensen opleiden,
teamleiders voor het aansturen en coachen van
mensen, IT voor de juiste systemen, hardware
en natuurlijk de werkplekken.”

EEN UNIEKE
SAMENWERKING

Wim van Dijk, Manager After Sales en
Services bij Praxis
Kim Vermue, Business Manager Sales en
Marketing bij Quality Contacts 
Steyn Elshout, Sales Consultant bij huXam

Tijdens een zonnige woensdagochtend in
november lijkt het geel van het Praxis-kantoor
in Amsterdam nog net iets zonniger dan anders.
Of kwam het door het inspirerende gesprek
over een unieke samenwerking? Aan tafel
zitten: 

Van links naar rechts: Kim Vermue, Wim van Dijk en Steyn Elshout
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Uitdaging
Wim vervolgt: ik weet zeker dat andere
(grote) bedrijven dit herkennen; het is
uitdagend om alle neuzen in een organisatie
dezelfde kant op te krijgen. Door
verschillende afdelingsdoelen, zijn er vaak
nieuwe systemen. Niet elke afdeling begrijpt
hoe ingewikkeld het werk daarmee wordt
van een klantenservice medewerker. 
Het overzicht raakt kwijt door al die losse
toolings." 

"Net als dat je benzine in een auto moet
gooien om er wat aan te hebben, moet je
data aan je systemen verbinden. Anders heb
je er niks aan. Wil je succesvol zijn op het
gebied van klantenservice, is één integraal
klantbeeld nodig en geen versnipperde
(klant)data in tien verschillende systemen.” 

Unieke samenwerking
Wim vertelt: “Onze klanten, de mensen
van Quality Contacts en de techniek van
huXam, die driehoek-samenwerking is
uniek. Klantenservice en klantcontact
veranderen continu en vanuit Praxis
streven we altijd naar beter. Maar dat met
elkaar ontdekken en dat die ruimte er is
vanuit alle drie de partijen, dát is uniek." 

360-graden klantbeeld
“Dat is precies waarom wij bij huXam zo’n
fan zijn van een 360-graden klantbeeld”,
vertelt Steyn. “Stop alle data in één systeem
die faciliteert dat je medewerkers klanten
snel, zonder wachttijd in 1x goed kunnen
helpen." 

"Daarvoor is het dus wel nodig dat je alles
binnen je organisatie koppelt zodat er ook
maar één waarheid is. Die vertaling van
techniek naar praktijk en omgekeerd, dat
typeert de samenwerking die wij met Praxis
en Quality Contacts hebben. Want natuurlijk
komen we uitdagingen tegen. ‘Hoe lossen
we de problemen die er zijn, samen op?’ Dat
is de open communicatie die we met elkaar
hebben en wat tussen ons zo goed werkt.
Het komt toch altijd weer aan op mensen. Ja
toch, Wim en Kim?”

Hoe gaaf is het dat als je de wens
hebt om te verbeteren, dat ook
daadwerkelijk kunt omdat je veel
slagkracht hebt? 

"Een samenwerking als dit kan ook alleen
maar succesvol zijn als je open
communicatie met elkaar hebt en continu
feedback deelt. Hoe gaaf is het dat als je
de wens hebt om te verbeteren, dat ook
daadwerkelijk kunt omdat je veel
slagkracht hebt? Wat we vandaag
bedenken, is volgende week uitgevoerd.
Nou ja. Dat gaat natuurlijk niet altijd zo
makkelijk.”

Om succesvol te zijn met je
klantenservice, is één integraal
klantbeeld nodig
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Geen klantcontact is de beste service
Wim springt in: “grappig dat je dat zegt
Steyn, want wij zien hetzelfde bij
klantenservice. Kijk, in essentie is het niet
hoeven hebben van een klantcontact-
center de beste service. Want dat betekent
dat alles in het gehele aankoopproces
verloopt als een zonnetje. Maar als er dan
tóch contact nodig is, dan wil je als bedrijf
ook waardevol zijn op die momenten. En
dat is wat mensen kunnen bieden." 

"Tegenwoordig automatiseren we veel,
denk bijvoorbeeld aan de zelfscan kassa’s.
Tsja, handig voor het proces, maar je mist
wel de menselijke factor. Zo zijn we dus
continu op zoek naar waar we ons nog
kunnen onderscheiden en waar we
toegevoegde waarde bieden aan onze
klanten. Dat doen we dus onder andere
door de empathie in ons klantcontact.” 

Tevredenheid meten
"Een extra belletje, een handgeschreven
kaartje of een cadeaubon? We lossen het
op, zodat klanten altijd weer terugkomen
bij Praxis. Door continu de tevredenheid
van klanten te meten, weten we al snel in
welke hoek we iets moeten zoeken als
het cijfer lager is. Zit het in een proces, in
de mensen of in een bepaalde
productgroep? We gaan ermee aan de
slag", legt Kim uit. 

"Ook meet ons systeem de tendens van
de woorden van klanten. Zo weten we al
hoe ‘happy’ klanten zijn als ze iets typen.
We zien ook waarop klanten zoeken in de
kennisbank. Komt telkens hetzelfde
onderwerp terug, zoals ‘hoe werkt het
Praxis Plus programma?’ dan weten we dat
er actie nodig is. Snel kunnen schakelen,
bijvoorbeeld dat we kennisbankitems
direct kunnen toevoegen, dat is echt de
kracht van onze driehoek-samenwerking." 

"En de klanten? Voor hen zijn wij het
verlengstuk van de winkel en we maken
iedere dag klanten blij. Of als ze een keer
niet blij zijn, doen we er alles aan om het
op te lossen."

Bij ons is het uitgangspunt: 
iedereen die je spreekt, kan het voor
je oplossen

Automatiseren is handig voor het
proces, maar je mist wel de
menselijke factor

Iedereen kan het voor je oplossen
Kim: “Klanten van Praxis komen in ons
gezellige-Praxis-geel-aangeklede-contact-
center terecht als ze telefonisch, per e-mail
of - sinds kort ook - via WhatsApp contact
opnemen. Uiteraard zijn er ook andere
kanalen zoals Instagram en Facebook, maar
die promoten we niet actief." 

"Waar veel bedrijven kiezen voor een
eindeloos keuzemenu, is bij ons het
uitgangspunt heel eenvoudig: iedereen die
je spreekt kan het voor je oplossen. Onze
mensen leiden we 'multi-skilled' op. Voor
de medewerker is het werk daarmee
uitdagend, divers en het geeft veel
verantwoordelijkheid. Een mooi bijkomend
voordeel daarvan is het enorm lage verloop
op het team." 
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Wim van Dijk
Manager After Sales en Service - Praxis

Kim Vermue
Business Manager Sales en Marketing  -
Quality Contacts

Steyn Elshout
Sales Consultant - huXam

Meer weten?
https://www.praxis.nl/service/klantenservice

Proactieve dienstverlening
Wim: "en zo zetten we iedere keer
stappen om de dienstverlening naar onze
klanten te verbeteren. Waar het nu nog
vooral reactief is, kijken we ook al naar
proactieve dienstverlening. Op de juiste
momenten er zijn in een online
aankoopproces bijvoorbeeld: 
‘Hey, ik zie dat je kijkt naar laminaat X, kan
ik je daar misschien bij helpen?’

"Bepaalde productspecialisten nemen dan
proactief klantcontact op bij – met name
– hoge margeproducten. Nieuwe dingen
en diensten introduceren heeft bij ons
altijd hetzelfde verloop: implementeren –
proberen – beter maken – en weer
introduceren. Wij zijn verantwoordelijk
voor systeem en implementatie samen
met huXam en Quality Contacts zijn de
meedenkers en het testorgaan. Klanten
helpen en een zo hoog mogelijke
klanttevredenheid. Met zijn drieën
maken we die belofte waar!"

https://www.qualitycontacts.nl/
https://www.huxam.nl/
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